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Media Kit



Sektörün Buluşma Noktası: HORECA Trend 

HORECA Trend, 07.03.2022 tarihinde yayına başladı. Türkiye’de HORECA (Hotel – 
Restaurant – Cafe – Catering) sektörünün tamamını kapsayan öncü, sektörel haber 
kuruluşuyuz. Uzun yıllar yayıncılık ve HORECA alanında deneyim kazanmış, yayıncılıkta 
birçok ilke imza atmış güçlü bir ekibimiz var. 

Yayıncılık ve HORECA alanındaki tüm deneyimimizi HORECA Trend’te sizlere sunuyoruz. 
Özel haber, makale ve röportajlarımızla otel, restoran, cafe ve catering sektörünün nabzını 
tutuyoruz. HORECA sektörü ile tedarikçileri bir araya getirerek, Türkiye’nin HORECA 
alanındaki en kapsamlı sektörel iletişim ağını oluşturuyoruz.


HORECA Trend, Hangi Mecralarda Yayında? 

HORECA Trend; güçlü bir editoryal kadro tarafından hazırlanan sektörel gazetesi ve 
www.horecatrend.com adresli web sitesi başta olmak üzere tüm mecralarda yayın yapıyor. 
Sektörel basılı gazetemiz Türkiye’nin önde gelen ve on binlerce profesyonelin ziyaret ettiği 
uluslararası fuarlarında ücretsiz olarak dağıtılıyor ve ayrıca binlerce sektör temsilcisine 
posta ile ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Sektörel gazetemizin yanı sıra www.horecatrend.com adresli web sitemiz her gün on 
binlerce sektör profesyoneli tarafından ziyaret ediliyor. Web sitemizin yanı sıra LinkedIn, 
Facebook, Instagram ve Twitter’da aktif olarak yayıncılık yapıyoruz. @horecatrendcom 
kullanıcı adıyla her ay yüz binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaşma potansiyeli 
sunuyoruz. Etki kapasitemiz, büyüyen topluluğumuzla her geçen gün daha da artıyor.


HORECA Trend, Ne Vadediyor? 

HORECA sektörünün tamamını kapsayan öncü sektörel haber kuruluşuyuz. Her ay otel, 
restoran, cafe ve catering sektöründeki on binlerce profesyonel HORECA Trend ile 
sektörel haber, röportaj ve özel içeriklere ulaşabiliyor.

HORECA Trend’de yer alarak binlerce potansiyel müşteriye ulaşabilir, satışlarınızı ve 
sektörel bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Türkiye’nin en iyi iletişim ve dijital pazarlama ekiplerinden birisine sahibiz. 


Siz işinize yoğunlaşırken, HORECA Trend sizi en doğru hedef 
kitleye ulaştırmak için var! 
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http://www.horecatrend.com


HORECA TREND GAZETE (BASILI) REKLAM ÜCRETLERİ 

Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.
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HORECA TREND, SEKÖREL GAZETE (BASILI) REKLAM ÜCRETLERİ

İlk Sayfa (SARMAL) / 1 Sayı (47mm x 365mm x 255mm) 20.000 TL

İlk Sayfa (ÇEYREK SAYFA) / 1 Sayı (255mm x 90mm) 15.000 TL

Arka Kapak (TAM SAYFA) / 1 Sayı (255mm x 365mm) 20.000 TL

Arka Kapak (YARIM SAYFA) / 1 Sayı (255mm x 180mm) 15.000 TL

İç Sayfa (TAM SAYFA) / 1 Sayı (255mm x 365mm) 10.000 TL

İç Sayfa (YARIM SAYFA) / 1 Sayı (255mm x 180mm) 7.250 TL

İç Sayfa (JUNIOR) / 1 Sayı (150mm x 270mm) 7.250 TL

İç Sayfa (ÇEYREK SAYFA) / 1 Sayı (255mm x 90mm) 4.500 TL

JUNIOR



HORECA TREND WEB SİTESİ REKLAM ÜCRETLERİ 

Şirketler HORECA Trend ile Dijitalde Neler Yapabilir? 

HORECA Trend ile reklam ve advertorial haber yayınları yapabilir, potansiyel 
müşterilerinize doğrudan ulaşabilirsiniz:


Reklam, Banner: HORECA Trend’in avantajlı reklam kampanyalarından 
yararlanabilir, şirketinizi ana sayfada ve içerik sayfalarında potansiyel 
müşterilerinize en iyi şekilde tanıtabilirsiniz.

Advertorial, Haber: Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği HORECA Trend’te 
şirketiniz için özel haber ve tanıtım yazısı yayınlatabilirsiniz. Editoryal kadromuz 
basın bülteninizin, haber içeriğinizin hazırlanması konusunda da profesyonel destek 
sunacaktır.


 
1600x400 BANNER REKLAMLARI 
Banner reklamları geri dönüşü yüksek bir formattır. Potansiyel müşterilerinizin her gün 
ziyaret ettiği sayfalarda reklamlarınızı gösterme şansı bulabilirsiniz. Banner reklamları ana 
sayfa ve site içi sayfalarda yer alır ve farklı olarak ücretlendirilir.


ANA SAYFA ÜST:  5.000 TL / Ay


	 	 	 45.000 TL / Yıl


ANA SAYFA ALT: 3.000 TL / Ay


	 	 	 27.000 TL / Yıl


* Yıllık banner reklam alımlarında 6 adet advertorial haber ücretsiz olarak sunulur.
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300x250 BANNER REKLAMLARI 
Banner reklamları geri dönüşü yüksek bir formattır. Potansiyel müşterilerinizin her gün 
ziyaret ettiği sayfalarda reklamlarınızı gösterme şansı bulabilirsiniz. Banner reklamları ana 
sayfa ve site içi sayfalarda yer alır ve farklı olarak ücretlendirilir.


ANA SAYFA:  2.000 TL / Ay


	 	 	 18.000 TL / Yıl


İÇ SAYFALAR: 2.250 TL / Ay


	 	 	 20.250 TL / Yıl 

* Yıllık banner reklam alımlarında 6 adet advertorial haber ücretsiz olarak sunulur.





ADVERTORIAL (Haber&Makale) 
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği HORECA Trend web sitesinde şirketiniz hakkında 
tanıtım yazısı ve haber yayınlatabilirsiniz. Tüm tanıtım yazıları ve haberler web sitemizin 
yanı sıra tüm sosyal medya hesaplarımızda paylaşılacaktır.


Ücret: 1.250 TL / 3 Haber 
	 	 	    500 TL / 1 Haber 

Not: Fiyatlara KDV dahil değildir. Yıllık reklam satın alımlarında, %25 indirim uygulanmıştır. 
HORECA Trend, haber vermeksizin tüm satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
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HORECA TREND ANKARA OFİSİ
Hafta içi ve Cumartesi günleri, mesai saatleri içerisinde HORECA Trend Ankara Ofisi ile 
iletişim kurabilir, reklamlar ve müsaitlik durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Adres: ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Blv. 280/G Çankaya/ANKARA 
Telefon: 0(312) 911 62 24 
E-Posta: reklam@horecatrend.com
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